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GRUWELIJK ENG - PAPA’S, MAMA’S EN OPA’S EN OMA’S LEZEN VOOR 

De komende twee weken is het Gruwelijk Eng op De Vink. Dit is namelijk het 

thema van de Kinderboekenweek die op woensdag 4 oktober van start gaat! 

Het lijkt ons een  ‘gruwelijk leuk’ idee als een aantal papa’s, mama’s, opa’s 

en/of oma’s van de kinderen van De Vink in de klas komt voorlezen. Dit kan 

gedurende de Kinderboekenweek van 4 t/m 13 oktober. Aanmelden kan bij de 

eigen leerkracht(en). 

 

BERICHT VOOR DE KINDEREN ZELF 

Je kunt heel veel informatie én leuks vinden op www.kinderboekenweek.nl; 

zoals het Kinderboekenweeklied van Kinderen voor Kinderen en voor wie dat 

leuk vindt: de (best moeilijke) dansinstructie bij het 

nummer. Het is ook de beste tijd om een nieuw boek 

te kopen, want als het totaalbedrag € 10,- of meer is 

krijg je het kinderboekenweekgeschenk (Kattensoep 

van Janneke Schotveld) gratis en voor niets erbij!!! En 

dat nieuwe boek kopen, dat doe je natuurlijk op 

school, bij de READSHOP op 6 en 13 oktober (zie 

hieronder). 

 

KOOP UW KINDERBOEKEN OOK DIT JAAR WEER OP DE VINK!  

Op vrijdag 6 en vrijdag13 oktober kunt u van 14.45 tot 15.30 uur in de aula 

van De Vink de nieuwste én leukste kinderboeken aanschaffen of bestellen bij 

THE READSHOP. 10% van de omzet komt beschikbaar voor 

nieuwe lees- en informatieboeken voor onze school. Een 

SUPERACTIE want nieuwe boeken kunnen we altijd 

gebruiken. 

   

VERRASSING:  

OP WOENSDAG 4 OKTOBER MAG JE VERKLEED NAAR SCHOOL! 

Kom je ook gruwelijk gezellig verkleed naar school??? 

 

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.kinderboekenweek.nl/
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KINDERBOEKENSITES  

Zoekt u een leuk, mooi of spannend leesboek/informatief boek voor uw kind? 

Of wilt u uw kind helpen met het zelf vinden van een geschikt boek? We 

hebben een aantal handige sites voor u op een rijtje gezet. Handig, juist nu in 

de Kinderboekenweek! 

www.boekenzoeker.org - Een online zoekmachine die jonge lezers persoonlijk leesadvies 

biedt op basis van hun eigen interesse, hobby of stemming. 

www.leesfeest.nl - Recensies, columns van schrijvers, biografieën, specials 

(achtergrondverhalen en interviews), nieuwsberichten, voorpublicaties en wedstrijden, 

geschreven voor kinderen. 

www.jaapleest.nl - De recensiesite van kinderboekenliefhebber Jaap Friso. Op deze site 

worden nieuwe kinder- en jeugdboeken besproken. Ook is hier nieuws te lezen, vooral over 

nominaties en prijzen. 

www.kinderboekenpraatjes.nl - De recensiesite van 

kinderboekenliefhebber en orthopedagoog Susan Venings. 

www.kjoek.nl - Op deze site van Richard Thiel en boekhandel de 

Drvkkery staat allerlei informatie over kinderboeken en schrijvers. 

www.leesplein.nl - Op Leesplein staat alles wat met leesbevordering 

voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar, ouders en professionals te 

maken heeft. Alle informatie op deze site heeft te maken met kinder- en jeugdboeken en 

lezen. 

www.bibliotheek.nl - De Bibliotheek is er voor jou. Of je nu op zoek bent naar een lekker 

leesboek, informatie voor je spreekbeurt, of een leuke activiteit. Wij helpen je graag. 

 

WIE WIL ER (NOG BETER) LEREN SCHAKEN?! 

Schaaklessen in school, na schooltijd. 

De cursus bestaat uit tien schaaklessen van één uur op donderdagmiddag. 

Van 15.15 uur tot ongeveer 16.15 uur zodat de kinderen nog even wat kunnen 

eten en drinken. De lessen zullen gegeven worden door een oud-leerling die 

nog Nederlands kampioen schoolschaken is geworden: Jip Damen. Deelname 

aan de cursus kost de €25,-. Hiervoor krijgen de leerlingen ook een werkboek 

van de Stappenmethode (www.stappenmethode.nl). 

Data (onder voorbehoud): 26 oktober 2-9-16-23 en 30 november,  7 en 14 

december, 11 januari en 18 januari 

De opgedane kennis kan op zaterdag 13 januari gelijk in de praktijk gebracht 

worden tijdens het jaarlijkse schoolschaakevenement in het Cultureel 

Centrum. Via de Nieuwsbrief hoort u in een later stadium hoe uw kind zich 

kan aanmelden hiervoor. 

  

http://www.boekenzoeker.org/
http://www.leesfeest.nl/
http://www.jaapleest.nl/
http://www.kinderboekenpraatjes.nl/
http://www.kjoek.nl/
http://www.leesplein.nl/
http://www.bibliotheek.nl/
http://www.stappenmethode.nl/
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NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 

Hoera! Drie nieuwe leden voor MR  

Met veel plezier laten we jullie weten dat er vanaf 1 

november 2017 drie nieuwe ouders in de 

Medezeggenschapsraad (MR) zitten. We heten Nanda 

Koerts, Michiel Sorber en Albert Deuzeman van harte welkom. 

 

We hebben de eerste MR-vergadering van dit schooljaar er inmiddels opzitten. 

Bestuursleden Myriam Wedema en Chris de Weert hebben verteld wat er op de 

bestuursagenda van komend jaar staat. Daarnaast hebben zij een toelichting 

gegeven op de Jaarstukken 2016. Met Annet Hendriksen hebben we de 

eindevaluatie van het Jaarplan 2016/2017 besproken. Beide stukken waren ter 

informatie.  

 

De volgende MR-vergadering vindt plaats op woensdag 22 november. Voor 

meer informatie over de MR, voor vragen of opmerkingen kunt u altijd terecht 

bij de leden van de raad (bsdevinkmr@gmail.com). De MR bestaat uit ouders 

Nanda Koerts, Michiel Sorber en Albert Deuzeman, en uit leerkrachten Martine 

van Nieuwkoop (secretaris, leerkracht groep 4), Annelotte Berkel (leerkracht 

groep 1/2a) en Linda Kortekaas (penningmeester, leerkracht groep 1/2b). 

 

DONDERDAG 5 OKTOBER: GEEN LES VOOR DE KINDEREN!! 

U heeft het ongetwijfeld al gezien en/of gehoord in het nieuws…op donderdag 

5 oktober worden geen lessen gegeven op de basisscholen in Voorschoten. 

Voor de kinderen is de komende week dus een heel aparte!! Dinsdag vrij in 

verband met Leidens Ontzet en op donderdag vrij in verband met de 

stakingsdag. 

 

TOT SLOT… 

…wensen we u weer een heel fijn weekend. De herfst treedt duidelijk in… Even 

wennen na de zomer…maar ook weer gezellig!  

 

Met vriendelijke groet, 

Team De Vink  

 
 
 

Fijn weekend! 

mailto:bsdevinkmr@gmail.com

